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O Campeonato de  Futsal 
do Sitratuh/Flor 
começa em breve!
Maiores informações com Jorginho Garçom.

Telefone: (48) 9919-1465
   Apoio: 

Em 1º de maio comemoramos 
o Dia do Trabalhador. O 
feriado é nacional em diversos 
países do mundo, inclusive 
no Brasil. Um dia dedicado 
a manifestações, passeatas e 
festas comemorativas. O que 
o Sitratuh deseja nesta data é 
que os trabalhadores tenham 
mais respeito por parte do 
setor patronal e que sejam 
devidamente valorizados. 
A História do Dia do Trabalho 
surgiu no ano de 1886, na cidade 
de Chicago, nos Estados Unidos. 
Naquele 1º de maio milhares 
de trabalhadores invadiram as 
ruas para reivindicar melhorias, 
como a redução da jornada 
de trabalho. Os trabalhadores 
queriam reduzir a jornada de 
treze para oito horas diárias 
trabalhadas. O dia também foi 
marcado por uma greve geral 
dos trabalhadores. 
Alguns manifestantes morreram 
em um conflito com policiais. O 
fato gerou revolta e provocou 
outros enfrentamentos. No 

dia 4 de maio daquele ano, 
manifestantes atiraram uma 
bomba nos policiais, o que 
ocasionou a morte de sete deles. 
Os policiais revidaram, o que 
resultou em dezenas de pessoas 
feridas e em doze protestantes 
mortos.
Para homenagear os 
trabalhadores que morreram 
nos conflitos, no dia 20 de junho 
de 1889, foi criado na França 
o Dia Mundial do Trabalho, 
que passou a ser comemorado 
sempre em 1º de maio. No 
Brasil, relatos apontam que a 
data é comemorada desde o ano 
de 1895. Porém, ela tornou-se 
oficial somente em setembro 
de 1925, com a criação de um 
decreto do Presidente Artur 
Bernardes.
Desejamos a todos os 
trabalhadores um bom descanso 
neste 1º de maio e muita força 
para continuarmos a nossa 
luta! Que este seja um ano de 
grandes conquistas para a nossa 
categoria!

1º de maio
Feliz Dia do Trabalhador!

ESPECIALISTA SUIÇO ACREDITA 
NO CRESCIMENTO DO TURISMO 
NA COPA DO MUNDO DE 2014
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 O Sitratuh/Flor comunica que a Convenção dos 
Salões de Beleza foi fechada e a Convenção do Turismo 
está bem encaminhada. Embora as negociações este-
jam avançando, as Convenções das Casas de Diversão, 
dos Elevadores e das Lavanderias não estão a conten-
to, com pouco ganho real até o momento.
 A maior dificuldade encontrada é para fechar 
as Convenções de Instituições Filantrópicas e as Con-
venções de Hotéis, Bares e Restaurantes. Há anos que 
a nossa categoria só tem a reposição do INPC, que é 
apenas a inflação. 
 Apesar de todo o empenho e de toda a luta da 
Diretoria do Sitratuh/Flor, ainda há muita dificuldade de 
negociação nessas Convenções. A resistência parte do 
setor patronal, que não quer ceder em prol da valori-
zação do trabalhador dessas categorias. Porém, vamos 
continuar lutando arduamente para que os trabalhado-
res obtenham ganhos reais, a cima do INPC.
 O Sitratuh/Flor está firmando acordos individu-
ais com algumas empresas do setor. Esses acordos pos-
sibilitam um ganho real aos trabalhadores, com valores 
a cima do INPC. Apesar da falta de compreensão de al-
guns, existem muitos patrões com visão empreendedo-
ra em Florianópolis.
 Qualquer empregador com visão empreendedo-
ra, que esteja acessível às negociações, pode procurar o 
Sindicato. O Sitratuh/Flor está à inteira disposição para 
firmar acordos que possibilitem defender os direitos e 
os interesses das nossas categorias. 

Confira matéria especial na próxima Edição!
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 Estamos em junho, mês dos namo-
rados e dos festejos juninos. Este também 
é o mês das nossas convenções. E o Si-
tratuh/Flor está trabalhando arduamente 
para que os direitos dos trabalhadores se-
jam respeitados.
 Uma sociedade para ser consid-
erada digna de se viver precisa respeitar 
cada cidadão individualmente. A Diretoria 
do Sitratuh/Flor está focada na conscien-
tização tanto do setor patronal, quanto 
do poder público, a fim de que os trabal-
hadores do nosso setor sejam ouvidos e 
devidamente valorizados.
 Sabemos que as lutas não serão 
fáceis, porém, com sabedoria, muita dedi-
cação e união nós temos certeza de que 
conseguiremos conquistar os nossos es-
paços. Resta lembrar que a luta é de todos 
nós! Precisamos que os trabalhadores se 
engajem conosco, para que juntos possamos sair 
vitoriosos.
 Não estamos favorecendo a guerra ou a luta 
armada. Nós precisamos sim é de ações pacíficas 
que nos conduzam a conscientização da classe pa-
tronal. Afinal, o que seriam das empresas se não 
existissem os trabalhadores para conduzi-las? 
Pensem nisso! 
Os empresários só existem porque os trabalhadores 
atuam para que as empresas funcionem da melhor 
maneira, visando um crescimento a curto e longo 
prazo. E o trabalhador o que ganha com isso? Se os 
funcionários são a chave para que as empresas ex-
istam e conquistem um lugar no mercado, por que 
não são valorizados?

 Não há empresário no mundo capaz de 
mover uma empresa, sozinho. E o dinheiro por si 
só também não é nada, o que movimenta uma em-
presa são os trabalhadores. Portanto, queremos ser 
valorizados e respeitados no mercado de trabalho.
 O primeiro passo é lutar pelo espaço que 
conquistamos, passamos do Grupo I para o Grupo 
IV do Piso Salarial Estadual, que hoje está fixado em 
R$ 800,00. Sabemos que muitos empresários ainda 
não estão pagando o piso correto ao trabalhador. 
Precisamos que vocês denunciem esses abusos! 
Não tenham medo, pois o Sitratuh/Flor está aqui e 
é aliado de todos os trabalhadores na luta por seus 
direitos! 

Sitratuh/Flor firma Convênios com 
Cursos de Idiomas 

Florianópolis, por ser uma cidade 
turística, recebe turistas de diver-
sos lugares do mundo. É essencial 
que os profissionais que atuam 
nessa área dominem outros idio-
mas, gerando mais qualidade nos 
serviços prestados aos clientes. O 
Sitratuh/Flor busca oferecer mel-
horias ao trabalhador, e uma das 
preocupações da Nova Diretoria 
está voltada para a educação.
Pensando no aprimoramento 

da qualificação profissional dos 
trabalhadores, o Sitratuh/Flori-
anópolis firmou novos convênios. 
A partir do mês de junho, a Skill 
e a Wizard Idiomas fazem parte 
do quadro de Serviços Assisten-
ciais do Sindicato. Além dos cur-
sos, novos convênios na área da 
saúde também foram firmados.
Aos sócios, o Sindicato está ofer-
ecendo o pagamento da taxa 
de matrícula e um desconto de 

20% na mensalidade do curso. 
Para ter acesso à matrícula o as-
sociado precisa ir até a sede do 
Sitratuh/Flor, localizada no Cen-
tro de Florianópolis, e pegar uma 
autorização. Em seguida, esta au-
torização deve ser apresentada 
na Wizard ou na Skill Idiomas, 
a fim de se obter a isenção da 
matrícula.

Anésio Schneider
Presidente
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 O Sitratuh/Flor vem publicamente mani-
festar o apoio ao Sindicato dos Trabalhadores do 
Transporte Urbano da Grande Florianópolis. A gre-
ve da categoria foi legítima e a Diretoria do nosso 
Sindicato apóia este tipo de manifestação, quando 
ela se torna necessária.
 A população havia sido avisada com ante-
cedência, portanto os trabalhadores do Transporte 
Urbano da cidade não feriram o direito dos demais 
trabalhadores de ir e vir. Houve tempo suficiente 
para que a população se organizasse a fim de pro-
curar outros meios de transporte nesse período de 
greve. 
 Infelizmente, para os trabalhadores serem 
ouvidos e atendidos neste país, “precisamos chegar 
às vias de fato”, como diz o famoso ditado popular. 
Medidas extremistas não seriam necessárias, caso o 
setor patronal olhasse com respeito para as reivin-
dicações do trabalhador. 
 Os empresários do setor tentaram colocar 
a população contra o movimento da greve, porém, 
esqueceram de citar que eles são os verdadeiros 

responsáveis pela categoria ter chegado ao extre-
mismo.  Tudo poderia ser bem diferente, se houves-
se consciência por parte do setor patronal. As em-
presas, com toda a certeza, teriam um aumento nos 
lucros anuais e todos sairiam ganhando.
 Por que tanta resistência em negociar com 
os trabalhadores? A falta de valorização e respeito 
ao trabalhador só gera indignação e descontenta-
mento, provocando queda na qualidade dos servi-
ços prestados. No fim das contas,  quem perde mais 
com esses abusos de poder é a própria classe em-
presarial. Se os trabalhadores parados geram tan-
tos prejuízos para as empresas, por que os empre-
sários continuam com essa guerra de forças? 
 Além do setor de transportes, os médicos 
também saíram às ruas de Florianópolis para pro-
testar. O Sitratuh/Flor apóia esses profissionais que 
lutam por salários mais justos e por melhorias no 
trabalho. Qualquer tipo de manifestação, desde que 
seja pacífica, é um direito do trabalhador. E essas 
manifestações são necessárias em qualquer catego-
ria que se sinta lesada pelo setor patronal.

Apoio:

No dia 02 de abril as novas 
regras do ponto eletrônico 
entraram em vigor nas em-
presas. Quem não ficou muito 
satisfeito com essas mudanças 
foram os empresários de di-
versos setores do país. Com o 
novo sistema, o funcionário 
usa a digital ou passa o cra-
chá e recebe um comprovante 
impresso, além do registro ele-
trônico das entradas e saídas 
que já fica com a empresa. 
O Ministério do Trabalho afir-
ma que esta é uma forma de 
evitar fraudes no pagamento 
das horas trabalhadas. Com o 
novo ponto eletrônico os tra-
balhadores não serão mais le-
sados pelos patrões. Já alguns 
especialistas dizem que esta é 
uma burocracia desnecessária, 
que só vem a encarecer os cus-
tos das empresas.
Em uma entrevista para o Jor-
nal Nacional, o Dr. Percival 
Maricato, advogado da Cen-

tral Brasileira do Setor de Ser-
viços (Cebrasse), aponta que 
esse equipamento é muito caro 
e precisará de consultorias, 
técnicos e constante manuten-
ção. Na visão do advogado o 
equipamento é um desperdí-
cio se for comparado ao custo 
benefício. 
Ao todo, as empresas terão 
que comprar mais de um mi-
lhão de máquinas de ponto 
eletrônico no país, o que gera 
um custo de aproximadamen-
te R$ 6 bilhões, é o que aponta 
o Presidente do CNI, Sr. Rob-
son Braga de Andrade.
O novo sistema já entrou em 
vigor e as empresas que não 
usarem o novo ponto eletrô-
nico podem ser multadas. O 
novo ponto eletrônico se apli-
ca as empresas das áreas de 
varejo, serviço e indústria, que 
tenham mais de 10 funcioná-
rios. 
Muitos representantes do setor 

patronal estão tentando derru-
bar a exigência no Congresso 
Nacional. De acordo com o 
Presidente do CNI, já existe 
uma proposta de rejeição do 
ponto eletrônico no Congres-
so, que foi votada e aprovada 
pela comissão e no momento 
aguarda ir ao plenário. 
Segundo a Assessoria de Co-
municação do Ministério do 
Trabalho, nos primeiros três 

meses, as empresas que op-
taram pelo ponto eletrônico 
estarão em fase de adaptação 
e instrução, porém, não serão 
multadas. Apenas em uma 
segunda inspeção é que as 
empresas que não tiverem se 
adequado ao novo sistema se-
rão autuadas e posteriormente 
estarão sujeitas a uma multa 
no valor de aproximadamente 
R$ 4 mil. 

Empresários criticam o novo ponto eletrônico
Cartilha do Trabalhador#

#



     A modernidade trouxe uma 
tendência mundial para Santa 
Catarina. Há alguns anos a ter-
ceirização vem transformando 
relações de trabalho, com esse 
novo processo de gestão que 
delega atividades às empresas 
especializadas em determina-
dos serviços. 
 Esta prática está sendo 
difundida em diversos setores 
da economia. O setor de pres-
tação de serviços, que inclui o 
turismo e a hotelaria já adotou 
esta tendência de mercado. 
Porém, é necessário esclare-
cer que a terceirização só tem 
validade legal quando a ativi-
dade empresarial for transferi-
da para terceiros, mediante a 
um contrato de parceria.

 A l g u n s 
empresários do 
setor afirmam 
que tal prática 
foi empregue 
com a finali-
dade de criar 
condições de 
mobilidade e 
flexibilidade nas 
empresas, vi-
sando aumentar 
a competitivida-
de no mercado 
hoteleiro. Tudo 
muito bonito na 

teoria, só que na prática vimos 
muitas pessoas recém chega-
das dos mais diversos estados 
do país para realizar trabalhos 
temporários nos hotéis da ci-
dade, como se 
esse tipo de 
“terceirização” 
fosse legal. 
 A tercei-
rização só tem 
validade legal 
quando é rea-
lizada através 
de um contra-
to firmado en-
tre a empresa 
contratante e 
a contratada 
e quando os 
serviços pres-

tados são especializados. Ser-
viços ocasionais não estão in-
clusos neste processo. 
 Na hotelaria, os servi-
ços de lavanderia, os espaços 
de lazer, os profissionais que 
realizam os eventos e até mes-
mo os alimentos têm sido ter-
ceirizados em alguns dos prin-
cipais empreendimentos do 
setor.
 Em muitos casos, esta 
terceirização diminui o quadro 
de funcionários e a qualidade 
dos serviços oferecidos aos 
clientes, além de sobrecarre-
gar os demais trabalhadores. 
Mediante a todos os malefí-
cios apresentados, o Sitratuh/
Flor é totalmente contra a ter-
ceirização de serviços no setor.

A terceirização do Trabalho 
pode ocasionar problemas no 

Setor Hoteleiro
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 Os seres humanos pos-
suem tendões em todas as partes 
dobráveis do corpo. Tendões são 
fibras resistentes que se agrupam 
e se situam entre os músculos e o 
osso. Quando esses tendões so-
frem algum tipo de inflamação, 
ocasionam a tendinite, que pode 
ter causa mecânica ou química.
 A tendinite ocasionada por 
química é a provocada por uma 
alimentação incorreta, por toxinas 
presentes no organismo ou pela 
desidratação dos músculos e ten-
dões. Já a causa mecânica é aquela 
provocada por esforços repetitivos 
e prolongados, além da sobrecarga 
de trabalho.
 As pessoas devem ficar 
atentas há alguns sintomas, como: 
dores, dificuldade para caminhar, 
subir e descer escadas. O diagnós-
tico da doença é realizado através 
de exames de radiografia ou ul-
trassonografia. O tratamento de-
pende de cada caso em particular, 
de acordo com a gravidade. 
 Em alguns casos são ape-
nas prescritos antiinflamatórios, 
porém, em outros é necessário 
imobilizar o local com uma tala ou 
um gesso. Em casos mais graves 
corticóides são aplicados, a fim de 
amenizar o problema. Repouso e 
fisioterapia são recomendados na 

maioria das vezes. E nas tendinites 
químicas é indicado uma dieta ali-
mentar especial.
 Se o tratamento e as fisio-
terapias não forem feitos de for-
ma adequada durante o tempo 
estipulado pelo médico, algumas 
seqüelas da tendinite podem per-
manecer. Em alguns casos, pode 
haver rompimento do tendão, 
ocasionando muitas dores e inca-
pacidade para realizar atividades 
físicas em determinados tipos de 
trabalho.
 Alguns cuidados são im-
portantes para prevenir a tendi-
nite. É necessário manter uma 
alimentação adequada e balan-
ceada, condicionar os músculos 
sempre que for realizar exercícios 
e fazer alongamento para evitar le-
são por esforço repetitivo (LER), no 
caso de quem trabalha muito com 
o computador.
 Muitos profissionais que 

atuam nos hotéis, bares e restau-
rantes da Capital sofrem de ten-
dinite. Isso se deve ao fato de so-
brecarga nos trabalhos realizados. 
Na alta temporada, mensageiros 
carregam malas pesadas, muitas 
vezes subindo com elas pelas esca-
das dos hotéis. 
 Já as camareiras carregam, 
inúmeras vezes por dia, as diversas 
roupas de cama pesadas e molha-
das, e em muitos casos, na falta de 
alguém para ajudá-las, elas deslo-
cam sozinhas as camas e os col-
chões adicionais para os quartos 
dos hóspedes. Com o passar do 
tempo esse tipo de atividade pode 
ocasionar a tendinite ou a LER.
 Os garçons vivem com o 
braço levantado por horas, carre-
gando as bandejas pesadas com 
copos, bebidas e comidas. Um es-
forço repetitivo que também pode 

o c a s i o n a r 
LER ou infla-
mação nos 
tendões. Ou-
tra preocu-
pação do Si-
tratuh/Flor é 
com os pro-
fissionais da 
cozinha que 
c o n d u z e m 
caixas de ver-
duras e fru-
tas pesadas, 
dia após dia. 
 Além é claro, dos chur-
rasqueiros que ao assar as carnes 
trabalham constantemente com 
o calor da churrasqueira. Porém, 
quando é necessário, se deslocam 
automaticamente do quente para 
o frio, buscando na geladeira ou 
no freezer as carnes para continu-
ar o churrasco. Isso provoca um 
choque térmico que pode desen-
cadear uma série de problemas, 
comprometendo a saúde do tra-
balhador.
 Um agente de turismo pas-
sa 8 horas por dia sentado na fren-
te de um computador, sem fazer 
nenhum tipo de alongamento. Isso 
pode ocasionar lesão por esforço 
repetitivo. Essas lesões são muito 
delicadas, em casos mais extremos 
a pessoa fica sem força nas mãos e 
não consegue sequer abrir a tam-
pa de uma garrafa de refrigerante.
 O Sitratuh/Flor não está 
preocupado apenas com os direi-
tos trabalhistas ou em lutar por 
melhorias salariais, o Sindicato se 
preocupa com a saúde dos traba-
lhadores. Ajude-nos a fiscalizar. A 
saúde é um direito de todos!

O que é tendinite?
E qual o tratamento adequado?
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Os Serviços Assistenciais do Sindicato
 As vantagens de se as-
sociar ao Sitratuh e utilizar os 
Serviços Assistenciais do Sindica-
to são muitas. Além da qualidade 
nos serviços oferecidos, os preços 
são super acessíveis, muito abaixo 
dos valores de mercado. Os sócios 
que precisam de dentistas, assim 
como os dependentes, obtêm des-

contos especiais em qualquer um 
dos serviços prestados nessa área.
Para agendar uma consulta é 
muito simples, basta marcar um 
horário pelo telefone: (48) 3952-
0305. Em função da grande de-
manda de consultas é necessário 
agendar com aproximadamente 
30 dias de antecedência. Além 

dos dentistas, um convênio com 
a Climed e com a Condoclínicas 
compreende 25 especialidades 
médicas e uma série de serviços 
como mamografia, Raios X, entre 
outros. Tudo com um preço espe-
cial, no intuito de oferecer ao as-
sociado mais que um bom atendi-
mento, a certeza da satisfação.

DENTISTAS

Sede do Sindicato
Fone: (48) 3952-0305

Ingleses
ESPAÇO DO SORRISO 
Fone: (48) 3269-2817

Descontos especiais para 
Sócios e Dependentes

CLÍNICAS

CLIMED
Av. Osmar Cunha, 217
Centro, Florianópolis

Fone: (48) 3224 – 9755 

CONDOCLÍNICAS
Rua Euclides Machado, 97 

Estreito
Fone: 3348-8000

CARDIOCENTER
Rua P. Nereu Ramos, 19 
Centro – Florianópolis
Fone: (48) 3224-3265 

CIÊNCIA
Rua Cap. Augusto Vidal, 3223

Palhoça
Fone: (48) 3878-6000

FLORIANÓPOLIS CLÍNICAS
Rua Vidal Ramos, 110
Salas 202/203, Centro

Fone: 3952-4000

CLINIOLHOS
Av. Rio Branco, 404 T.01, 

S/603, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1292 

OTOVIDA
Rua Irmã Benwarda, 99 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3223-6060

CURSOS DE IDIOMAS

SKILL 
Fone: 3333-8000

WIZARD 
Centro - Fone: 3333-3333

Coqueiros - 3240-6000

DMI - Diagnóstico Médico 
por Imagem

Rua Dr. Constâncio Krummel, 1083  
Praia Comprida, São José
Fone: (48) 3381-1000

BELLAMED CLINICA MÉDICA
R Tenente Silveira, 200, 

3º andar, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-3591 

PRÓ SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, 142 

Sobreloja, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-5388

CLÍNICA MÉDICA
SANTA CLARA

Rodovia SC 403, 6245
Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-1356 

CENTRO CLÍNICO LAITANO
Rodovia SC 403, 6505 

Ingleses – Florianópolis
Fone: (48) 3269-2585 

PSICÓLOGA

Merope Spohr Pereira
Av. Madre Benvenuta, 584,S/11 

Santa Mônica, Florianópolis 
Fone: (48) 3025-5446

Dra. Gabriela Novaes Bernarde
Rua Clodorico Moreira, 62 

Santa Mônica, Florianópolis
Fone: (48) 3025-5446 

Dra. Carol Furtado
Fone: (48) 9915-3583

NUTRICIONISTA
Débora Bottega

Rua Anita Garibaldi, 79 S/604, 
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-6134

ASSESSORIA JURÍDICA

Fávere Advogados 
Associados

Dr. Fernando Ramos 
de Fávere

Rua dos Ilhéus, 46 Sala 
1103 Ed. Adolfo Zigelli 
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-0333

LABORATÓRIOS

EXAME Laboratório Médico
Rua Silva Jardim, 349

Prainha – Florianópolis
Fone: (48) 3223-4288 

MENINO DEUS 
Rua Jornalista Oswaldo Mello, 

73, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3204-8679

LABORATÓRIO BIOEXAME
Rod SC 403, 6477 S/03 e 04, 

Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-3461

LAB. de ANATOMIA PA-
TOLÓGICA Dr. FELIPE XAVIER
Rua Jerônimo Coelho, 389 S/46, 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1511

LABORATÓRIO SANTA LUZIA
Fone: (48) 3952-4200 

CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA 
E REABILITAÇÃO

FISIO NORTE FISIOTERAPIA
Rod. SC 403, 5026 S/05, In-

gleses, Florianópolis
Fone: (48) 3266-0519

ARTRON
Tv. Manoel Ramos de Souza, 

175 S/01 
Ingleses, Florianópolis

Fone: 3369-0099 - 9117-6955 

ÓTICAS

ÓTICA SANTA LUZIA
Rua Felipe Schmidt, 413 L/ 07 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-3490

ÓPTICA REFERÊNCIA
Centro - Fone: (48) 3025-1282 
Estreito - Fone: (48) 3248-5222

ÓPTICA THADEU 
Rua Vidal Ramos, 110 - S/4 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-7362 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

CFC LITORAL
Rua General Bittencourt, 603, 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-7296

FARMÁCIAS 
Alternativa (Tapera)

Fone: (48) 3337-0695
Açoriana (Ingleses)

Fone: (48) 3261-1984
Câmara (Ingleses)

Fone: (48) 3266-8743
Luciano (Centro)

Fone: (48) 3222-6357
São Jorge (Centro)

Fone: (48) 3223-0258

MASSOTERAPIA
O3 SAÚDE VITAL

Avenida Rio Branco, 1116, S/04
Fone: (48) 3024-4200 ou 

(48) 9941-0983
Falar com Daniele
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Começou no dia 28 de maio o 8º 
Campeonato de Futsal do Sitra-
tuh/Florianópolis. Ao todo, oito 

equipes fazem parte das duas chaves. Par-
ticipam do torneio as equipes do Restau-
rante Vila do Porto, do Restaurante Toca 
da Garoupa, do Restaurante Boka’s I, do 
Restaurante Boka’s III, do Restaurante Ca-
marão Express, do Restaurante Niguiri, do 
Costão Resort I e do Costão Resort II.
 As premiações incluem troféus e 
medalhas para as quatro melhores equi-
pes. Também serão premiados o goleiro 
menos vazado e o artilheiro do campeo-
nato. O torneio de Futsal do Sitratuh/Flor 
termina no dia 26 de junho. E os primeiros 
colocados irão disputar o Campeonato Es-
tadual.
 Organizador do Campeonato, Jorginho Gar-
çom afirma que este ano a competição está a todo o 

vapor! E conclui dizendo: “O Sitratuh/Flor mais uma 
vez incentiva a prática do esporte e proporciona la-
zer aos trabalhadores da nossa categoria”. 

Agenda Cultural

O Campeonato de Futsal
do Sitratuh/Flor está a todo vapor!
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Shows:
15/06/2012 – O projeto “Choro em Dois”, apresenta os ar-
tistas consagrados Lula Galvão e Marcus Tardelli, que fa-
zem um dueto de violão na Capital. Local: Teatro Álvaro de 
Carvalho, às 20h. O ingresso é gratuito e precisa ser reti-
rado antecipadamente no local. Maiores informações pelo 
telefone: (48) 3028-8070.

16/06/2012 – A banda Das Antigas faz a festa na Capital, 
tocando os clássicos que agitaram as décadas de 60, 70, 80 
e 90. Local: Lira Tênis Clube, às 21h. Maiores informações 
pelo telefone: (48) 3225-3500.

16/06/2012 – O projeto “Choro em Dois”, apresenta os 
artistas consagrados: Mauro Senise, na flauta e no sax, e 
Gilson Peranzzeta, no piano. Eles finalizam o ciclo de sho-
ws em Florianópolis. Local: Teatro Álvaro de Carvalho, às 
20h. O ingresso é gratuito e precisa ser retirado antecipa-
damente no local. Maiores informações pelo telefone: (48) 
3028-8070.

17/06/2012 – O violoncelista Luiz Mantovani está na cida-
de e apresentará um concerto contendo obras de alguns 
dos maiores compositores da música clássica. Conhecido 
internacionalmente, Mantovani já fez concertos em Nova 
Iorque, Hong Kong e Moscou. Local: Auditório Jurerê Clas-
sic, em Jurerê Internacional, às 18h30min. O ingresso é gra-
tuito, porém, é necessário fazer reservas. Maiores informa-
ções pelos telefones: (48) 3282-2203 ou (48) 9647-9911.

21/06/2012 – Luis Fernando Veríssimo chega à cidade com 
a banda Jazz 6, para apresentar o CD “Four”, uma homena-
gem a Miles Davis, um dos maiores músicos do jazz. Local: 
Teatro Álvaro de Carvalho, às 20h. Maiores informações 
pelo telefone: (48) 3028-8070.

24/06/2012 – A banda Restart faz show na Ilha. As mú-
sicas: Para Você Lembrar e Amanhecer no Teu Olhar são 
alguns sucessos que marcaram a trajetória do grupo. Local: 
Life Club, às 18h. Os telefones não foram divulgados.

29/06/2012 – A banda Charlie Brown Jr completa 15 anos 
de carreira e apresenta em Florianópolis o lançamento 
do CD e DVD “Música Popular Caiçara”. Local: Stage Mu-
sic Park, às 22h. Maiores informações pelo telefone: (48) 
3282-1669.

07/07/2012 – Para os fãs do pagode, o Grupo Revelação 
apresenta em Floripa o seu novo CD e DVD “Ao Vivo no 
Morro 2”. Local: Ilha Shopping, no Trevo dos Ingleses, às 
21h. Os telefones para informações ainda não foram divul-
gados.

Teatro: 
15 e 16/06/2012 – A Cia de Dança Deborah Colker apre-
senta em Florianópolis o espetáculo “Tatyana”. A peça é 
uma adaptação da obra Evguêni Oniéguin, do escritor Alek-
sander Púchkin, considerado o pai da literatura. A história 
retrata desencontros, paixões, duelos e decepções.  Local: 
Teatro Governador Pedro Ivo, às 21h30. Maiores informa-
ções pelos telefones: (48) 3665-1630 ou (48) 4062-0065.
21 e 22/06/2012 – O espetáculo Menina Boba é apresenta-
do na Ilha. Baseado na obra da poetisa Oneyda Alvarenga 
(1940), ele mistura linguagens do teatro e da música. Local: 
Teatro Sesc Prainha, às 20h. O ingresso é gratuito e precisa 
ser retirado antecipadamente no local. Maiores informa-
ções pelos telefones: (48) 3229-2200 ou (48) 3229-2241.

O Presidente Anésio Schneider e o Diretor Jorginho Garçom junto 
com as equipes: Bokas III e Vila do Porto


